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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ГРАЂЕВИНСКИМ 
ПРОИЗВОДИМА

Про гла ша вам За кон о грађевинским производима, ко ји
је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Че тр -
на е стој сјед ни ци, одр жа ној 15. де цем бра 2011. го ди не, а
Ви је ће на ро да 27. де цем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да
усво је ним За ко ном о грађевинским производима ни је угро -
жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив -
ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3537/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ГРА ЂЕ ВИН СКИМ ПРО ИЗ ВО ДИ МА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се тех нич ке ка рак те ри сти ке, по -
сту пак оцје њи ва ња уса гла ше но сти и до ка зи ва ње упо тре -
бљи во сти гра ђе вин ских про из во да као усло ва за њи хо во
ста вља ње на тр жи ште, ди стри бу ци ју и упо тре бу у мје ри
по треб ној за ис пу ња ва ње бит них за хтје ва за објек те, као и
дру га пи та ња од зна ча ја за гра ђе вин ске про из во де.

Члан 2.

Гра ђе вин ски про из вод мо ра да има тех нич ке ка рак те -
ри сти ке ко ји ма се уз про пи са ну уград њу и одр жа ва ње, у
скла ду са на мје ном објек та, у еко ном ски при хва тљи вом
ро ку упо тре бе обез бје ђу ју бит ни за хтје ви за обје кат: ме ха -
нич ка от пор ност и ста бил ност, за шти та од по жа ра, хи ги -
јен ска и здрав стве на за шти та, за шти та жи вот не сре ди не,
за шти та од бу ке, енер гет ска ефи ка сност и без бјед ност то -
ком упо тре бе.

Члан 3.

(1) Тех нич ке ка рак те ри сти ке гра ђе вин ских про из во да
утвр ђу ју се тех нич ким про пи сом до не се ним у скла ду са
про пи си ма Ре пу бли ке Срп ске о уре ђе њу про сто ра и гра -
ђењу.

(2) Тех нич ким про пи сом из ста ва 1. овог чла на тех нич -
ке ка рак те ри сти ке гра ђе вин ског про из во да не мо гу се утвр -
ди ти су прот но тех нич ким ка рак те ри сти ка ма за гра ђе вин -
ске про из во де утвр ђе не стан дар дом ко јим је пре у зет уса -
гла ше ни европ ски стан дард.

Члан 4.

(1) Пој мо ви упо три је бље ни у овом за ко ну има ју сље де -
ћа зна че ња:

а) гра ђе вин ски про из во ди су про из ве де ни гра ђе вин ски
ма те ри ја ли, пре фа бри ка ти, еле мен ти и ин ду стриј ски про -
из ве де не кон струк ци је ко је су на ми је ње не за гра ђе ње,

б) тех нич ка спе ци фи ка ци ја је стан дард Ре пу бли ке Срп -
ске на ко ји упу ћу је тех нич ки про пис, од но сно тех нич ко
одо бре ње Ре пу бли ке Срп ске ко јим се утвр ђу ју тех нич ке
ка рак те ри сти ке гра ђе вин ског про из во да,

в) тех нич ко одо бре ње је по зи тив на тех нич ка оцје на
упо тре бљи во сти гра ђе вин ског про из во да за од ре ђе ну на -
мје ну ко ја се за сни ва на ис пу ња ва њу бит них за хтје ва за
обје кат за ко ји се про из вод ко ри сти,

г) уса гла ше на европ ска спе ци фи ка ци ја је уса гла ше ни
европ ски стан дард, при зна ти на ци о нал ни стан дард или
европ ско тех нич ко одо бре ње,

д) уса гла ше ни европ ски стан дард је европ ски стан дард
ко ји је из ра ди ла над ле жна европ ска ор га ни за ци ја на осно -
ву за хтје ва Европ ске ко ми си је, ко ји је при хва ћен од свих
зе ма ља чла ни ца и чи је су ре фе рент не озна ке об ја вље не у
“Слу жбе ном гла сни ку Европ ске уни је”,

ђ) при зна ти стан дард др жа ве чла ни це Европ ске уни је
је стан дард др жа ве чла ни це Европ ске уни је чи ју је при мје -
ну одо бри ла Европ ска ко ми си ја,

е) европ ско тех нич ко одо бре ње је тех нич ка оцје на упо -
тре бљи во сти гра ђе вин ског про из во да за од ре ђе ну на мје ну
ко ја се за сни ва на ис пу ња ва њу бит них за хтје ва за објек те
за ко је се про из вод ко ри сти,

ж) ста вља ње на тр жи ште гра ђе вин ског про из во да је
ста вља ње гра ђе вин ског про из во да пр ви пут из про из вод ње
или уво за у про мет уз на пла ту или бес плат но,

з) ди стри бу ци ја гра ђе вин ског про из во да је кре та ње
гра ђе вин ског про из во да на тр жи шту од тре нут ка ста вља ња
у про мет до ње го ве упо тре бе,

и) упо тре ба гра ђе вин ског про из во да је уград ња и екс -
пло а та ци ја гра ђе вин ског про из во да на кон уград ње у обје -
кат, као и др жа ње гра ђе вин ског про из во да на гра ди ли шту,

ј) фа бри ка је би ло ко ји про из вод ни по гон у ко јем се
про из во ди, пре ра ђу је и об ра ђу је гра ђе вин ски про из вод,
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к) про из во ђач је при вред но дру штво, дру го прав но ли -
це или пред у зет ник ко ји из ра ђу је, пре ра ђу је и об ра ђу је
гра ђе вин ски про из вод, као и сва ко ли це ко је гра ђе вин ски
про из вод про из во ди и ста вља у про мет под сво јим име ном
и мар ком,

л) ди стри бу тер је при вред но дру штво, прав но ли це или
пред у зет ник у лан цу снаб ди је ва ња тр жи шта гра ђе вин ским
про из во ди ма,

љ) уво зник је при вред но дру штво, дру го прав но ли це
или пред у зет ник ко је гра ђе вин ски про из вод уво зи из дру -
гих др жа ва ра ди ста вља ња у про мет на те ри то ри ји Ре пу -
бли ке Срп ске,

м) овла шће ни за ступ ник је при вред но дру штво, дру го
прав но ли це или пред у зет ник, ре ги стро ван у Ре пу бли ци
Срп ској ко га про из во ђач пи са но овла сти за ста вља ње гра -
ђе вин ског про из во да у про мет на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Срп ске,

н) овла шће но ти је ло за до но ше ње тех нич ког одо бре ња
Ре пу бли ке Срп ске је прав но ли це ко је је овла шће но за до -
но ше ње и из да ва ње тех нич ког одо бре ња и

њ) овла шће но ти је ло за оцје њи ва ње уса гла ше но сти
гра ђе вин ских про из во да и из да ва ње цер ти фи ка та о фа -
брич кој кон тро ли (у да љем тек сту: овла шће но ти је ло) је
овла шће на не за ви сна ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње, кон -
трол но ти је ло, од но сно цер ти фи ко ва но ти је ло ко је уче -
ству је у по ступ ку оцје њи ва ња уса гла ше но сти.

(2) Пој мо ви као што су: бит ни за хтје ви за згра ду, тех -
нич ки про пис, обје кат, згра да, гра ди ли ште, гра ђе ње, уград -
ња, из во ђач, глав ни про јект и про је кат за из во ђе ње, те дру -
ги тех нич ки пој мо ви ко ји се по ја вљу ју у овом за ко ну или
под за кон ским про пи си ма до не се ним на осно ву ње га, има -
ју зна че ња од ре ђе на За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе -
њу.

Члан 5.

(1) На по ступ ке ко ји се спро во де пре ма овом за ко ну
при мје њу ју се од ред бе про пи са Ре пу бли ке Срп ске о оп -
штем управ ном по ступ ку.

(2) На пи та ња ста вља ња у про мет гра ђе вин ских про из -
во да ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном при мје њу ју се од ред -
бе за ко на ко јим се уре ђу је оп шта си гур ност про из во да и
тех нич ки за хтје ви за про из во де.

Члан 6.

Дру гим по себ ним за ко ном не мо же се огра ни ча ва ти
ста вља ње у про мет и упо тре ба гра ђе вин ских про из во да ко -
ји ис пу ња ва ју за хтје ве уре ђе не овим за ко ном и про пи си ма
до не се ним на осно ву ње га.

Члан 7.

(1) У тех нич ком про пи су на во ди се озна ка и на зив
стан дар да ко јим је пре у зет уса гла ше ни европ ски стан дард.

(2) Сма тра се да гра ђе вин ски про из вод за ко ји је по твр -
ђе на уса гла ше ност са од го ва ра ју ћом тех нич ком спе ци фи -
ка ци јом има тех нич ке ка рак те ри сти ке про пи са не чла ном 3.
овог за ко на.

Члан 8.

Про пи си ма за шти те на ра ду не мо гу се утвр ђи ва ти мје -
ре за шти те на ра ду ко је мо гу ути ца ти на тех нич ке ка рак те -
ри сти ке гра ђе вин ског про из во да.

Члан 9.

(1) Гра ђе вин ски про из вод мо же се ста ви ти у про мет и
упо три је би ти са мо ако:

а) је ње го ва упо тре бљи вост до ка за на у скла ду са чла -
ном 11. овог за ко на,

б) је про пи сно озна чен и

в) га пра ти тех нич ко упут ство.

(2) За бра ње но је из да ва ње до ку ме на та ве за них за ста -
вља ње у про мет и упо тре бу гра ђе вин ских про из во да ко ји
на зи вом, из гле дом, са др жа јем или на дру ги на чин мо гу до -
ве сти у за блу ду у по гле ду до ку ме на та ко ји ма се утвр ђу ју

тех нич ке ка рак те ри сти ке гра ђе вин ског про из во да, по твр -
ђу је њи хо ва уса гла ше ност или до ка зу је њи хо ва упо тре -
бљи вост.

Члан 10.

(1) Про из во ђач, уво зник, овла шће ни за ступ ник и ди -
стри бу тер ду жни су да пред у зи ма њем од го ва ра ју ћих мје ра
обез би је де да тех нич ке ка рак те ри сти ке гра ђе вин ског про -
из во да то ком ње го ве ди стри бу ци је оста ну не про ми је ње не.

(2) Из во ђач ра до ва и дру го ли це ко је је пре у зе ло гра ђе -
вин ски про из вод ра ди уград ње у обје кат ду жно је да пред -
у зи ма мје ре ко ји ма се обез бје ђу је да тех нич ке ка рак те ри -
сти ке гра ђе вин ског про из во да оста ну не про ми је ње не од
ње го вог пре у зи ма ња и да бу де угра ђен по тех нич ким спе -
ци фи ка ци ја ма гра ђе вин ског про из во да.

Члан 11.

(1) Гра ђе вин ски про из вод је упо тре бљив ако су ње го ве
тех нич ке ка рак те ри сти ке у скла ду са тех нич ком спе ци фи -
ка ци јом.

(2) Упо тре бљи вост гра ђе вин ског про из во да до ка зу је
се:

а) до ку мен том о уса гла ше но сти, ко ји се из да је на кон
спро во ђе ња, од но сно обез бје ђе ња спро во ђе ња по ступ ка
оцје њи ва ња уса гла ше но сти тех нич ких ка рак те ри сти ка гра -
ђе вин ског про из во да са тех нич ком спе ци фи ка ци јом и

б) озна ком уса гла ше но сти.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, упо тре бљи вост
гра ђе вин ског про из во да про из ве де ног или из ра ђе ног на
гра ди ли шту за по тре бе тог гра ди ли шта до ка зу је се у скла -
ду са глав ним про јек том или из вед бе ним про јек том објек -
та, овим за ко ном и про пи си ма до не се ним на осно ву ње га
или тех нич ким про пи сом.

(4) Из у зет но, без до ку мен та о уса гла ше но сти, про из во -
ђач мо же ста ви ти у про мет са мо гра ђе вин ски про из вод
про из ве ден на тра ди ци о на лан на чин или на на чин при мје -
рен очу ва њу гра ди тељ ског на сље ђа или не ин ду стриј ским
про це сом због од го ва ра ју ће об но ве слу жбе но за шти ће них
обје ка та као ди је ла ам би јен тал не цје ли не, по себ не ар хи -
тек тон ске или кул тур но-исто риј ске ври јед но сти, а у скла -
ду са по себ ним про пи си ма Ре пу бли ке Срп ске.

II - ТЕХ НИЧ КО ОДО БРЕ ЊЕ

Члан 12.

Тех нич ко одо бре ње Ре пу бли ке Срп ске мо же се до ни је -
ти за гра ђе вин ски про из вод за ко ји не по сто ји Стан дард Ре -
пу бли ке Срп ске (СРС) или Бо сан ско хер це го вач ки стан дард
(БАС) на ко ји упу ћу је тех нич ки про пис, од но сно за гра ђе -
вин ски про из вод чи је тех нич ке ка рак те ри сти ке знат но од -
сту па ју од ка рак те ри сти ка од ре ђе них тех нич ким про пи сом
или стан дар дом на ко ји упу ћу је тај про пис.

Члан 13.

(1) Тех нич ким одо бре њем из чла на 12. овог за ко на
утвр ђу ју се: тех нич ке ка рак те ри сти ке гра ђе вин ског про из -
во да и од ре ђу је на чин ње го ве упо тре бљи во сти, по сту пак
оцје њи ва ња уса гла ше но сти ње го вих тех нич ких ка рак те ри -
сти ка и ис пра ва о уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да
ко ји ма се до ка зу је ње го ва упо тре бљи вост.

(2) Тех нич ко одо бре ње до но си овла шће но ти је ло за до -
но ше ње тех нич ког одо бре ња Ре пу бли ке Срп ске на за хтјев
про из во ђа ча, овла шће ног за ступ ни ка, од но сно уво зни ка
гра ђе вин ског про из во да, на кон ис пи ти ва ња и оцје њи ва ња
тех нич ких ка рак те ри сти ка гра ђе вин ског про из во да, ко је се
спро во ди ис пи ти ва њем тех нич ких ка рак те ри сти ка про из -
во да и утвр ђи ва њем упо тре бљи во сти тог про из во да.

(3) Овла шће но ти је ло из ста ва 2. овог чла на ду жно је да
до ста ви ти Ми ни стар ству за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви -
нар ство и еко ло ги ју (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) до не -
се но тех нич ко одо бре ње у ро ку од три да на од да на из да -
ва ња.

(4) Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју до не се них тех нич -
ких одо бре ња и об ја вљу је их на сво јој ин тер нет стра ни ци.
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Члан 14.

Тро шко ве до но ше ња тех нич ког одо бре ња сно си под но -
си лац за хтје ва из чла на 13. став 2. овог за ко на.

Члан 15.

(1) Тех нич ко одо бре ње има при вре ме ни ка рак тер и ва -
жи до до но ше ња од го ва ра ју ћег тех нич ког про пи са, стан -
дар да на ко ји упу ћу је тех нич ки про пис, од но сно до ро ка на
ко ји је до не сен, а нај ду же пет го ди на од да на из да ва ња.

(2) На за хтјев про из во ђа ча, овла шће ног за ступ ни ка, од -
но сно уво зни ка гра ђе вин ског про из во да, ва же ње тех нич -
ког одо бре ња мо же се јед ном про ду жи ти, а нај ду же за пет
го ди на.

(3) Рје ше ње о пре стан ку ва же ња тех нич ког одо бре ња
до но си ми ни стар над ле жан за по сло ве гра ђе ви нар ства (у
да љем тек сту: ми ни стар), а рје ше ње се уно си у еви ден ци -
ју из чла на 13. став 4. и об ја вљу је на ин тер нет стра ни ци
Ми ни стар ства.

Члан 16.

(1) Тех нич ко одо бре ње мо же се ста ви ти ван сна ге, ако
се утвр ди да гра ђе вин ски про из вод за ко ји је до не се но не -
ма тех нич ке ка рак те ри сти ке ко је под усло ви ма из чла на 2.
овог за ко на обез бје ђу ју да обје кат у ко ји су угра ђе ни ис пу -
ња ва бит не за хтје ве за обје кат.

(2) Рје ше ње о ста вља њу ван сна ге тех нич ког одо бре ња
до но си ми ни стар.

Члан 17.

(1) Овла шће но ти је ло за до но ше ње тех нич ког одо бре -
ња Ре пу бли ке Срп ске од го вор но је за спро во ђе ње рад њи
ко је прет хо де до но ше њу одо бре ња, од но сно за до но ше ње
одо бре ња у скла ду са ва же ћим про пи си ма и пра ви ли ма
стру ке, те за трај но ис пу ња ва ње усло ва про пи са них за да -
ва ње тог овла шће ња.

(2) Овла шће но ти је ло из ста ва 1. овог чла на ду жно је да
оба ви је сти Ми ни стар ство о сва кој про мје ни у ве зи са усло -
ви ма за да ва ње и од у зи ма ње овла шће ња, нај ка сни је у ро ку
од осам да на од да на на стан ка про мје не.

Члан 18.

(1) Ми ни стар ство да је овла шће ње за до но ше ње тех -
нич ког одо бре ња Ре пу бли ке Срп ске прав ном ли цу ко је
под не се за хтјев, а ко је:

а) ис пу ња ва усло ве у по гле ду струч не оспо со бље но -
сти, не за ви сно сти и не при стра сно сти ка дра и струч них са -
рад ни ка,

б) је про шло про це ду ру акре ди то ва ња или јед на ко ври -
јед ну про це ду ру пре ма ва же ћим про пи си ма,

в) га ран ту је чу ва ње по слов не тај не,

г) има за кљу чен уго вор о оси гу ра њу од од го вор но сти
за евен ту ал но при чи ње ну ште ту и

д) има од го ва ра ју ће по слов не про сто ри је и опре му.

(2) Овла шће но ти је ло за до но ше ње тех нич ког одо бре -
ња ду жно је да оба ви је сти Ми ни стар ство о про мје ни усло -
ва на осно ву ко јих је до би ло овла шће ње из ста ва 1. овог
чла на нај ка сни је у ро ку од осам да на од да на на стан ка про -
мје не.

(3) Ми ни стар ство ће од у зе ти овла шће ње из ста ва 1.
овог чла на ако овла шће но ти је ло за до но ше ње тех нич ког
одо бре ња Ре пу бли ке Срп ске пре ста не да ис пу ња ва усло ве
про пи са не овим чла ном или ако по сту па су прот но од ред -
ба ма овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву овог за ко -
на.

Члан 19.

Ми ни стар до но си Пра вил ник за до но ше ње тех нич ког
одо бре ња ко јим ће бли же про пи са ти:

а) усло ве из чла на 18. овог за ко на у по гле ду за по сле них
ли ца, тех нич ке опре мље но сти, на чи на и сло же но сти оба -
вља ња тих по сло ва, од го вор но сти за ре зул та те по ступ ка и
по сло ва у ве зи са до но ше њем тех нич ких одо бре ња, не за -

ви сност на ро чи то у од но су на про из во ђа ча, овла шће ног за -
ступ ни ка, од но сно уво зни ка гра ђе вин ског про из во да, те
сред ства ко ји ма прав но ли це до ка зу је ис пу ња ва ње тих
усло ва,

б) ме то де вред но ва ња ре зул та та и дру ге за хтје ве у ве зи
са ис пи ти ва њем тех нич ких ка рак те ри сти ка гра ђе вин ског
про из во да у по ступ ку до но ше ња тех нич ких одо бре ња,

в) об лик и са др жај тех нич ког одо бре ња и

г) на чин еви ден ти ра ња до не се них тех нич ких одо бре -
ња, те са др жај и на чин во ђе ња еви ден ци је тех нич ких одо -
бре ња.

III - ОЦЈЕ ЊИ ВА ЊЕ УСА ГЛА ШЕ НО СТИ

Члан 20.

(1) Уса гла ше ност гра ђе вин ског про из во да са тех нич -
ком спе ци фи ка ци јом у по ступ ку оцје њи ва ња уса гла ше но -
сти утвр ђу је се:

а) по чет ним ис пи ти ва њем ти па гра ђе вин ског про из во -
да ко је вр ши про из во ђач или овла шће но ти је ло,

б) ис пи ти ва њем узо ра ка из про из вод ње пре ма утвр ђе -
ном пла ну ис пи ти ва ња ко ји утвр ђу је про из во ђач или овла -
шће но ти је ло,

в) ис пи ти ва њем слу чај них узо ра ка узе тих у фа бри ци,
са тр жи шта или гра ди ли шта ко је вр ши про из во ђач или
овла шће но ти је ло,

г) ис пи ти ва њем узо ра ка из се ри је ко ја је спрем на за ис -
по ру ку или је ис по ру че на, ко је вр ши про из во ђач или овла -
шће но ти је ло,

д) стал ном фа брич ком кон тро лом про це са про из вод ње
ко ју вр ши про из во ђач,

ђ) по чет ним над зо ром фа бри ке и по чет ним над зо ром
фа брич ке кон тро ле про це са про из вод ње ко је вр ши овла -
шће но ти је ло и

е) стал ним над зо ром, про цје ном и оцје њи ва њем фа -
брич ке кон тро ле про це са про из вод ње ко је вр ши овла шће -
но ти је ло.

(2) По ступ ци из ста ва 1. овог чла на спро во де се за ви -
сно од тех нич ких ка рак те ри сти ка од ре ђе ног гра ђе вин ског
про из во да или гру пе гра ђе вин ских про из во да, у скла ду са
тех нич ком спе ци фи ка ци јом, од но сно тех нич ким про пи -
сом.

(3) За уса гла ше ност гра ђе вин ског про из во да са тех нич -
ком спе ци фи ка ци јом, од но сно тех нич ким про пи сом, као и
за по сту пак оцје њи ва ња и по твр ђи ва ња уса гла ше но сти
гра ђе вин ског про из во да, од го во ран је про из во ђач и овла -
шће но ти је ло.

Члан 21.

(1) Оцје њи ва ње уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во -
да вр ши се на осно ву стал не фа брич ке кон тро ле про це са
про из вод ње ко ју вр ши про из во ђач, у скла ду са тех нич ком
спе ци фи ка ци јом, од но сно тех нич ким про пи сом.

(2) За по је ди не гра ђе вин ске про из во де, по ред стал не
фа брич ке кон тро ле про це са про из вод ње из ста ва 1. овог
чла на, спро во ди се и над зор кон тро ле про из вод ње или про -
из во да ко ју вр ши овла шће но ти је ло, у скла ду са тех нич ком
спе ци фи ка ци јом, од но сно тех нич ким про пи сом.

(3) По ступ ци из ст. 1. и 2. овог чла на при мје њу ју се за -
ви сно од:

а) вр сте гра ђе вин ског про из во да,

б) зна ча ја гра ђе вин ског про из во да, у по гле ду бит них
за хтје ва за гра ђе вин ске објек те, на ро чи то за хтје ва ко ји се
од но се на здра вље љу ди и без бјед ност,

в) ути ца ја про мјен љи во сти ка рак те ри сти ка гра ђе вин -
ског про из во да на ње го ву упо тре бљи вост и

г) осје тљи во сти на гре шке у про из вод њи.

(4) У слу ча ју по је ди нач не, не се риј ске про из вод ње, на
осно ву фа брич ке кон тро ле про це са про из вод ње да је се
изја ва о уса гла ше но сти, ако тех нич ком спе ци фи ка ци јом
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или тех нич ким про пи сом за гра ђе вин ске про из во де ко ји
мо гу зна чај но ути ца ти на жи вот и здра вље љу ди, жи вот ну
сре ди ну и про стор ни је дру га чи је утвр ђе но.

(5) На осно ву спро ве де них по сту па ка из овог чла на
овла шће но ти је ло из да је цер ти фи кат о фа брич кој кон тро -
ли.

Члан 22.

(1) О спро ве де ном по ступ ку оцје њи ва ња уса гла ше но -
сти из чла на 20. овог за ко на овла шће но ти је ло, од но сно
про из во ђач са чи ња ва из вје штај о оцје њи ва њу уса гла ше но -
сти гра ђе вин ског про из во да.

(2) На осно ву по зи тив ног из вје шта ја из ста ва 1. овог
чла на, уко ли ко је по треб но, на кон до дат ног вред но ва ња и
за вр шног оцје њи ва ња ре зул та та по ступ ка оцје њи ва ња уса -
гла ше но сти, до но си се до ку мент о уса гла ше но сти гра ђе -
вин ског про из во да, у скла ду са тех нич ком спе ци фи ка ци -
јом, од но сно тех нич ким про пи сом.

Члан 23.

Овла шће но ти је ло за спро во ђе ње рад њи оцје њи ва ња
уса гла ше но сти и из да ва ње цер ти фи ка та о фа брич кој кон -
тро ли про из вод ње од го вор но је за спро во ђе ње тих рад њи,
од но сно из да ва ње цер ти фи ка та у скла ду са ва же ћим про -
пи си ма и пра ви ли ма стру ке, те за трај но ис пу ња ва ње усло -
ва про пи са них за до би ја ње овла шће ња.

Члан 24.

(1) По ступ ке за оцје њи ва ње уса гла ше но сти гра ђе вин -
ског про из во да и из да ва ње цер ти фи ка та о фа брич кој кон -
тро ли мо же вр ши ти са мо овла шће но ти је ло ко је је овла -
шће ње до би ло од Ми ни стар ства.

(2) Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на мо же се да ти
прав ном ли цу ко је под не се за хтјев и ко је:

а) ис пу ња ва усло ве у по гле ду: струч не оспо со бље но -
сти, не за ви сно сти и не при стра сно сти ка дра и струч них са -
рад ни ка,

б) га ран ту је чу ва ње по слов не тај не,

в) има за кљу чен уго вор о оси гу ра њу од од го вор но сти
за евен ту ал но при чи ње ну ште ту и

г) има од го ва ра ју ће по слов не про сто ри је и опре му.

(3) Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на да је се на пе ри од
од че ти ри го ди не и мо же се про ду жи ти.

(4) Овла шће но ти је ло ду жно је да оба ви је сти Ми ни -
стар ство о про мје ни усло ва на осно ву ко јих је до би ло овла -
шће ње из ста ва 1. овог чла на у ро ку од осам да на од да на
на стан ка про мје не.

(5) Ми ни стар ство ће од у зе ти овла шће ње из ста ва 1.
овог чла на ако овла шће но ти је ло пре ста не да ис пу ња ва
усло ве про пи са не овим чла ном или ако по сту па су прот но
од ред ба ма овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву ње -
га.

(6) Ми ни стар ство во ди еви ден ци је о из да тим овла шће -
њи ма из ста ва 1. овог чла на.

Члан 25.

Ми ни стар до но си Пра вил ник о на чи ну спро во ђе ња по -
ступ ка уса гла ше но сти ко јим ће про пи са ти:

а) бли же усло ве из чла на 24. овог за ко на за да ва ње,
про ду же ње и од у зи ма ње овла шће ња за спро во ђе ње по -
ступ ка оцје њи ва ња уса гла ше но сти, од но сно спро во ђе ње
по је ди них рад њи у по ступ ку, те за из да ва ње цер ти фи ка та о
фа брич кој кон тро ли про из вод ње у по гле ду ли ца, тех нич ке
опре мље но сти, на чи на и сло же но сти оба вља ња тих по сло -
ва, од го вор ност за ре зул та те спро во ђе ња по сту па ка, не за -
ви сност на ро чи то у од но су на про из во ђа ча, овла шће ног за -
ступ ни ка, од но сно уво зни ка гра ђе вин ског про из во да и на
ли це ко је из да је до ку мент о уса гла ше но сти, као и сред ства
ко ји ма прав но ли це до ка зу је ис пу ња ва ње тих усло ва и

б) ме то де вред но ва ња ре зул та та и дру ге за хтје ве ко је су
у ве зи са по ступ ком, до ку мен ти ма и рад ња ма оцје њи ва ња
уса гла ше но сти.

IV - ДО КУ МЕН ТА О УСА ГЛА ШЕ НО СТИ

Члан 26.

До ку мен та о уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да
су:

а) цер ти фи кат о уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во -
да са тех нич ком спе ци фи ка ци јом, од но сно цер ти фи кат о
уса гла ше но сти фа брич ке кон тро ле про це са про из вод ње (у
да љем тек сту: цер ти фи кат о уса гла ше но сти) и

б) из ја ва о уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да са
тех нич ком спе ци фи ка ци јом (у да љем тек сту: из ја ва о уса -
гла ше но сти).

Члан 27.

(1) Цер ти фи кат о уса гла ше но сти из да је овла шће но ти -
је ло на за хтјев про из во ђа ча, овла шће ног за ступ ни ка, од но -
сно уво зни ка гра ђе вин ског про из во да, ко је сно си и тро -
шко ве ње го вог из да ва ња.

(2) Из ја ву о уса гла ше но сти из да је про из во ђач, овла -
шће ни за ступ ник, од но сно уво зник гра ђе вин ског про из во -
да.

(3) Про из во ђач, овла шће ни за ступ ник, уво зник, од но -
сно овла шће но ти је ло, ду жни су да во де еви ден ци је из да -
тих до ку ме на та о уса гла ше но сти гра ђе вин ских про из во да
из чла на 26. овог за ко на.

(4) Ли це из ст. 1. и 2. овог чла на ко је је из да ло цер ти -
фи кат о уса гла ше но сти, од но сно из ја ву о уса гла ше но сти за
гра ђе вин ски про из вод ко ји се ста вља у про мет на под руч -
ју Ре пу бли ке Срп ске ду жно је да цер ти фи кат, од но сно из -
ја ву до ста ви Ми ни стар ству у ро ку од три да на од да на из -
да ва ња.

(5) Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју из да тих до ку ме на та
о уса гла ше но сти.

Члан 28.

До ку мен том о уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да
по твр ђу је се да су спро ве де не, од но сно да се спро во де про -
пи са не рад ње у по ступ ку оцје њи ва ња уса гла ше но сти, да је
гра ђе вин ски про из вод уса гла шен са од го ва ра ју ћом тех нич -
ком спе ци фи ка ци јом, од но сно тех нич ким про пи сом, те да
се про из вод мо же ста ви ти у про мет и упо тре бља ва ти.

Члан 29.

(1) Цер ти фи кат о уса гла ше но сти и из ја ва о уса гла ше -
но сти мо гу се из да ти са мо ако су про из во ђач и овла шће но
ти је ло спро ве ли или спро во де рад ње из чла на 20. овог за -
ко на пре ма си сте му оцје њи ва ња уса гла ше но сти по је ди ног
гра ђе вин ског про из во да про пи са ног пра вил ни ком из чла на
32. овог за ко на.

(2) У слу ча је ви ма од ре ђе ним пра вил ни ком из чла на 32.
овог за ко на из ја ва о уса гла ше но сти мо же се из да ти на кон
спро во ђе ња про пи са них рад њи и ако је прет ход но из дат
цер ти фи кат о уса гла ше но сти.

Члан 30.

Овла шће но ти је ло од го вор но је за из да ва ње цер ти фи -
ка та о уса гла ше но сти у скла ду са ва же ћим про пи си ма и
пра ви ли ма стру ке, те за трај но ис пу ња ва ње усло ва про пи -
са них за да ва ње та квог овла шће ња.

Члан 31.

(1) По ступ ке за оцје њи ва ње уса гла ше но сти гра ђе вин -
ског про из во да и из да ва ње цер ти фи ка та о уса гла ше но сти
мо же вр ши ти са мо овла шће но ти је ло на осно ву овла шће ња
Ми ни стар ства.

(2) Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на мо же се да ти
прав ном ли цу ко је под не се за хтјев и ко је:

а) има цер ти фи кат о акре ди та ци ји, у скла ду са за ко ном,

б) ис пу ња ва усло ве у по гле ду: струч не оспо со бље но -
сти, не за ви сно сти и не при стра сно сти ка дра и струч них са -
рад ни ка,

в) га ран ту је чу ва ње по слов не тај не,
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г) има за кљу чен уго вор о оси гу ра њу од од го вор но сти
за евен ту ал но при чи ње ну ште ту и

д) има од го ва ра ју ће по слов не про сто ри је и опре му.

(3) Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на да је се на пе ри од
од че ти ри го ди не и мо же се про ду жи ти.

(4) Овла шће но ти је ло ду жно је да оба ви је сти Ми ни -
стар ство о про мје ни усло ва на осно ву ко јих је до би ло овла -
шће ње из ста ва 1. овог чла на у ро ку од осам да на од да на
на стан ка про мје не.

(5) Ми ни стар ство ће од у зе ти овла шће ње из ста ва 1.
овог чла на ако овла шће но ти је ло пре ста не да ис пу ња ва
усло ве про пи са не овим чла ном или ако по сту па су прот но
од ред ба ма овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву
овог за ко на.

(6) Ми ни стар ство во ди еви ден ци је о из да тим овла шће -
њи ма из ста ва 1. овог чла на.

Члан 32.

Ми ни стар до но си пра вил ник ко јим се про пи су ју усло -
ви за из да ва ње, про ду же ње и од у зи ма ње овла шће ња за из -
да ва ње цер ти фи ка та о уса гла ше но сти, а на ро чи то:

а) бли жи усло ви за из да ва ње, про ду же ње и од у зи ма ње
овла шће ња за да ва ње цер ти фи ка та о уса гла ше но сти у по -
гле ду ли ца, тех нич ке опре мље но сти, на чи на и сло же но сти
оба вља ња тих по сло ва, од го вор ност за да ва ње цер ти фи ка -
та о уса гла ше но сти, не за ви сност, на ро чи то у од но су на
про из во ђа ча, овла шће ног за ступ ни ка, од но сно уво зни ка
гра ђе вин ског про из во да, те за ли це ко је спро во ди по ступ ке
и рад ње оцје њи ва ња уса гла ше но сти, као и сред ства ко ји ма
прав но ли це до ка зу је ис пу ња ва ње тих усло ва,

б) си сте ме оцје њи ва ња уса гла ше но сти гра ђе вин ских
про из во да,

в) по бли же усло ве за из да ва ње до ку ме на та о уса гла ше -
но сти,

г) об лик и са др жај до ку ме на та о уса гла ше но сти и

д) на чин во ђе ња и са др жај еви ден ци је из да тих до ку ме -
на та о уса гла ше но сти.

V - ТЕХ НИЧ КА УПУТ СТВА И ОЗНА КА 
УСА ГЛА ШЕ НО СТИ

Члан 33.

(1) Про из во ђач, овла шће ни за ступ ник, од но сно уво -
зник гра ђе вин ског про из во да ду жан је да при је ста вља ња у
про мет гра ђе вин ског про из во да обез би је ди цер ти фи кат о
уса гла ше но сти и из ја ву о уса гла ше но сти, тех нич ко упут -
ство и да про из вод озна чи озна ком уса гла ше но сти.

(2) Гра ђе вин ски про из вод не сми је се ста вља ти у про -
мет и упо тре бља ва ти без тех нич ког упут ства и озна ке уса -
гла ше но сти.

(3) Тех нич ко упут ство мо ра сли је ди ти сва ки гра ђе вин -
ски про из вод ко ји се ис по ру чу је, а ка да се од јед ном ис по -
ру чу је два или ви ше истих гра ђе вин ских про из во да, тех -
нич ко упут ство мо ра сли је ди ти сва ко по је ди нач но па ко ва -
ње, док при ли ком ис по ру ке гра ђе вин ског про из во да у ра -
су том ста њу тех нич ка упут ства мо ра ју сли је ди ти сва ку по -
је ди нач ну ис по ру ку.

(4) За спро во ђе ње од ред бе из ста ва 3. овог чла на од го -
во ран је ди стри бу тер.

Члан 34.

(1) Тех нич ка упут ства мо ра ју са др жа ва ти пре пис из ја -
ве о уса гла ше но сти, по дат ке зна чај не за чу ва ње, тран спорт
и упо тре бу гра ђе вин ског про из во да, те мо ра ју би ти на пи -
са на на јед ном од слу жбе них пи са ма и на јед ном од слу -
жбе них је зи ка Ре пу бли ке Срп ске, та ко да су ди стри бу те ру
и из во ђа чу ра до ва ра зу мљи ва.

(2) У тех нич ком упут ству мо ра би ти на ве ден рок упо -
тре бе, од но сно ври је ме до ка да се гра ђе вин ски про из вод
сми је угра ди ти или да тај рок ни је огра ни чен.

(3) Ра ди лак шег ра зу ми је ва ња, тех нич ко упут ство мо же
осим пи са ног тек ста да са др жи на цр те и илу стра ци је.

Члан 35.

Озна ча ва њем гра ђе вин ског про из во да озна ком уса гла -
ше но сти про из во ђач, овла шће ни за ступ ник, од но сно уво -
зник гра ђе вин ског про из во да пре у зи ма од го вор ност да
озна че ни про из вод има тех нич ке ка рак те ри сти ке од ре ђе не
од го ва ра ју ћом тех нич ком спе ци фи ка ци јом и да ис пу ња ва
све дру ге про пи са не усло ве, те да је то утвр ђе но на на чин
про пи сан овим за ко ном.

Члан 36.

(1) Озна ком уса гла ше но сти сми је се озна чи ти са мо гра -
ђе вин ски про из вод за ко ји су из да ти цер ти фи кат о уса гла -
ше но сти и из ја ва о уса гла ше но сти.

(2) Гра ђе вин ски про из вод за ко ји се из ја вом о уса гла -
ше но сти по твр ђу је уса гла ше ност са ва же ћим стан дар дом
Ре пу бли ке Срп ске (SRS) или тех нич ком спе ци фи ка ци јом, а
ко ји ни је уса гла шен са европ ском спе ци фи ка ци јом, озна ча -
ва се ла ти нич ном озна ком уса гла ше но сти “С” до при мје не
у Бо сни и Хер це го ви ни европ ског мо де ла у обла сти оцје -
њи ва ња уса гла ше но сти.

(3) Гра ђе вин ски про из вод за ко ји се из ја вом о уса гла -
ше но сти по твр ђу је уса гла ше ност са од го ва ра ју ћим стан -
дар дом или тех нич ком спе ци фи ка ци јом ко јом је пре у зе та
уса гла ше на европ ска спе ци фи ка ци ја озна ча ва се ла ти нич -
ном озна ком уса гла ше но сти “СЕ”.

(4) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, гра ђе вин ски про из -
вод ко ји је Европ ска ко ми си ја увр сти ла у ли сту про из во да
ко ји има ју за не мар љив ути цај на здра вље и без бјед ност
љу ди не сми је се озна чи ти озна ком уса гла ше но сти.

(5) Про из вод из ста ва 3. овог чла на мо же се ста ви ти у
про мет ако има из ја ву про из во ђа ча о ње го вом по ду да ра њу
са при зна тим сте пе ном раз во ја тех ни ке и тех но ло ги је.

Члан 37.

(1) Гра ђе вин ски про из вод не сми је се озна ча ва ти на на -
чин ко ји мо же до ве сти у за блу ду у по гле ду по да та ка ко ји се
уно се са озна ком уса гла ше но сти.

(2) Ста вља њем дру гих озна ка на гра ђе вин ски про из вод
не сми је се на ру ша ва ти ви дљи вост и чи тљи вост озна ке
уса гла ше но сти.

Члан 38.

Бли жи на чин озна ча ва ња гра ђе вин ских про из во да, об -
лик и са др жај озна ка уса гла ше но сти про пи су је ми ни стар
пра вил ни ком.

VI - ВА ЖЕ ЊЕ ДО КУ МЕ НА ТА И ЗНА КО ВА ИЗ ДА ТИХ
ПРЕ МА СТРА НИМ ПРО ПИ СИ МА

Члан 39.

(1) До ку мент о спро во ђе њу оцје њи ва ња уса гла ше но сти
ко ји из да про из во ђач пре ма про пи си ма дру ге др жа ве при -
зна је се ако овла шће но ти је ло за спро во ђе ње од го ва ра ју ће
рад ње оцје њи ва ња уса гла ше но сти, од но сно из да ва ње цер -
ти фи ка та о уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да пре ма
овом за ко ну по твр ди да је до ку мент из дат у скла ду са од -
го ва ра ју ћом тех нич ком спе ци фи ка ци јом.

(2) До ку мент о уса гла ше но сти и озна ка уса гла ше но сти
из дати у дру гим др жа ва ма ва же у Ре пу бли ци Срп ској, ако
Ми ни стар ство утвр ди да при ми је ње ни по ступ ци оцје не
уса гла ше но сти пру жа ју до во љан сте пен уса гла ше но сти са
тех нич ком спе ци фи ка ци јом Ре пу бли ке Срп ске.

(3) Са став ни дио цер ти фи ка та из ст. 1. и 2. овог чла на
је пре вод до ку мен та о уса гла ше но сти на јед но од слу жбе -
них пи са ма и на је дан од слу жбе них је зи ка Ре пу бли ке Срп -
ске.

(4) Еви ден ци је о ва же ћим до ку мен ти ма уса гла ше но сти
и озна ка ма уса гла ше но сти из ст. 1. и 2. овог чла на во ди
Ми ни стар ство.

Члан 40.

До ку мент о уса гла ше но сти из чла на 39. ст. 1. и 2. овог
за ко на ва жи ако је то од ре ђе но ме ђу на род ним уго во ром ко -
ји оба ве зу је Бо сну и Хер це го ви ну.
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VII - НАД ЗОР

Члан 41.

(1) Управ ни над зор над спро во ђе њем овог за ко на и
про пи са до не се них на осно ву ње га вр ши Ми ни стар ство.

(2) Ми ни стар ство тр го ви не и ту ри зма вр ши управ ни
над зор над спро во ђе њем овог за ко на ис кљу чи во у ди је лу
ста вља ња у про мет гра ђе вин ских про из во да на тр жи ште
Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са ње го вим ствар ним над ле -
жно сти ма.

Члан 42.

(1) Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем овог за ко на
и про пи са до не се них на осно ву ње га вр ши Ре пу блич ка
упра ва за ин спек циј ске по сло ве (у да љем тек сту: Ин спек -
то рат) по сред ством ре пу блич ких ур ба ни стич ко-гра ђе вин -
ских и тр жи шних ин спек то ра, од но сно ур ба ни стич ко-гра -
ђе вин ских ин спек то ра је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у
скла ду са од ре ђе ним овла шће њи ма и над ле жно сти ма.

(2) Ин спек циј ски над зор над при мје ном овог за ко на и
про пи са до не се них на осно ву ње га при ли ком про из вод ње
и упо тре бе гра ђе вин ских про из во да вр ши:

а) Ин спек то рат, по сред ством ур ба ни стич ко-гра ђе вин -
ских ин спек то ра, за објек те и по стро је ња за ко је је одо бре -
ње за гра ђе ње из да ло Ми ни стар ство и

б) ур ба ни стич ко-гра ђе вин ски ин спек тор је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве, за објек те и по стро је ња за ко је је одо -
бре ње за гра ђе ње из дао над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

(3) Ин спек циј ски над зор над при мје ном овог за ко на и
про пи са до не се них на осно ву ње га, при ли ком ста вља ња у
про мет и ди стри бу ци ју гра ђе вин ских про из во да, вр ше тр -
жи шни ин спек то ри Ин спек то ра та.

Члан 43.

Овла шће но прав но ли це, про из во ђач, овла шће ни за -
ступ ник, уво зник, ди стри бу тер и дру го ли це ду жни су да
ор га ни ма и ли ци ма над ле жним за вр ше ње над зо ра над
спро во ђе њем овог за ко на омо гу ће пре глед свих про сто ра и
увид у све рад ње и до ку мен та ко ји се од но се на оцје њи ва -
ње уса гла ше но сти, до ка зи ва ње упо тре бљи во сти, ста вља ње
на тр жи ште и ди стри бу ци ју гра ђе вин ског про из во да.

Члан 44.

(1) Осим овла шће ња ко ја има на осно ву За ко на о ин -
спек ци ја ма, при ли ком вр ше ња ин спек циј ског над зо ра,
над ле жни ин спек тор из чла на 42. овог за ко на овла шћен је
да про из во ђа чу, овла шће ном за ступ ни ку, уво зни ку, ди стри -
бу те ру гра ђе вин ског про из во да и дру гом ли цу рје ше њем
на ре ди от кла ња ње не пра вил но сти у по гле ду про из вод ње,
ста вља ња у про мет и ди стри бу ци је гра ђе вин ског про из во -
да.

(2) Над ле жни ин спек тор из чла на 42. овог за ко на овла -
шћен је да про из во ђа чу гра ђе вин ског про из во да на ре ди от -
кла ња ње не пра вил но сти при ли ком про из вод ње гра ђе вин -
ског про из во да, ако утвр ди да про из во ђач:

а) не спро во ди на про пи сан на чин рад ње оцје њи ва ња
уса гла ше но сти ко је је оба ве зан да спро во ди и

б) не ис пу ња ва про пи са не усло ве у по гле ду спро во ђе -
ња рад њи оцје њи ва ња уса гла ше но сти.

(3) Над ле жни ин спек тор из чла на 42. овог за ко на ду -
жан је да на ре ди про из во ђа чу, овла шће ном за ступ ни ку,
уво зни ку, од но сно ди стри бу те ру гра ђе вин ског про из во да
от кла ња ње не пра вил но сти у по гле ду ста вља ња у про мет,
од но сно ди стри бу ци је гра ђе вин ског про из во да, ако утвр ди
да:

а) за гра ђе вин ски про из вод ни су спро ве де не или се не
спро во де про пи са не рад ње оцје њи ва ња уса гла ше но сти и

б) је гра ђе вин ски про из вод ста вљен у про мет про тив но
про пи си ма, а ни су у пи та њу раз ло зи од ре ђе ни чла ном 46.
овог за ко на.

(4) До но ше ње рје ше ња о от кла ња њу не пра вил но сти у
про из вод њи из ста ва 1. овог чла на не ис кљу чу је оба ве зу

до но ше ња рје ше ња о от кла ња њу не пра вил но сти ста вља ња
у про мет, од но сно ди стри бу ци ји гра ђе вин ског про из во да.

Члан 45.

Над ле жни ин спек тор ду жан је да рје ше њем на ре ди из -
во ђа чу ра до ва от кла ња ње не пра вил но сти, ако утвр ди да се
гра ђе вин ски про из вод угра ђу је, а:

а) ис по ру чен је без тех нич ких упут ста ва,

б) по да ци из тех нич ких упут ста ва не по ду да ра ју се са
по да ци ма у озна ци уса гла ше но сти,

в) тех нич ке ка рак те ри сти ке гра ђе вин ског про из во да
или по да ци зна чај ни за ње го ву уград њу, упо тре бу и ути цај
на ка рак те ри сти ке и трај ност гра ђе ви не, по себ но рок упо -
тре бе ни су у скла ду са ка рак те ри сти ка ма и по да ци ма од ре -
ђе ним глав ним про јек том,

г) не угра ђу је се у скла ду са тех нич ким упут ством и

д) пре во зи се, скла ди шти, угра ђу је или се њи ме ру ку је
на на чин ко ји не оси гу ра ва очу ва ње ње го вих тех нич ких ка -
рак те ри сти ка.

Члан 46.

(1) Над ле жни ин спек тор ду жан је да рје ше њем за бра ни
ста вља ње у про мет и у ди стри бу ци ју гра ђе вин ског про из -
во да, ако утвр ди да про из вод:

а) не ма до ку мен та о уса гла ше но сти,

б) не ма тех нич ког упут ства или је са не ис прав ним тех -
нич ким упут ством,

в) не ма озна ке уса гла ше но сти,

г) ни је про пи сно озна чен и

д) ни је оси гу ран од то га да тех нич ке ка рак те ри сти ке,
од но сно упо тре бљи вост гра ђе вин ског про из во да то ком ње -
го ве ди стри бу ци је оста ну не про ми је ње не.

(2) За бра на из ста ва 1. овог чла на од но си се на сва ки
при мје рак и сву ко ли чи ну гра ђе вин ског про из во да на тр -
жи шту Ре пу бли ке Срп ске.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, за бра на за гра ђе -
вин ске про из во де за ко је ни је оси гу ра но да тех нич ке ка -
рак те ри сти ке, од но сно њи хо ва упо тре бљи вост то ком њи -
хо ве ди стри бу ци је оста не не про ми је ње на, од но си се са мо
на при мјер ке, од но сно ко ли чи не гра ђе вин ског про из во да
ко је су об у хва ће не кон крет ним ин спек циј ским над зо ром
при ли ком ко јег је утвр ђе на про мје на свој ста ва гра ђе вин -
ског про из во да.

Члан 47.

Жал ба из ја вље на про тив рје ше ња над ле жног ин спек то -
ра Ин спек то ра та не од га ђа из вр ше ње рје ше ња.

Члан 48.

(1) Ако се то ком ин спек циј ског над зо ра утвр ди да гра -
ђе вин ски про из вод не ис пу ња ва за хтје ве про пи са не овим
за ко ном, про пи си ма до не се ним на осно ву ње га или по себ -
ним про пи сом, ли це овла шће но за вр ше ње над зо ра ду жно
је да рје ше њем за бра ни ње го во ста вља ње у про мет, ди -
стри бу ци ју и уград њу, без об зи ра на то што су за тај про -
из вод спро ве де ни или се спро во де про пи са не рад ње оцје -
њи ва ња уса гла ше но сти, од но сно што је за ње га из дат до ку -
мент о уса гла ше но сти.

(2) Рје ше њем из ста ва 1. овог чла на на ре ђу је се и вра -
ћа ње не у гра ђе ног гра ђе вин ског про из во да, ако је утвр ђе на
не у са гла ше ност про из во да та ква да угро жа ва или мо же
угро зи ти жи вот љу ди и око ли ну.

(3) Жал ба на рје ше ње из ста ва 2. овог чла на не од га ђа
из вр ше ње рје ше ња.

(4) Ако се при ли ком вр ше ња над зо ра из ста ва 1. овог
чла на утвр ди да гра ђе вин ски про из вод не ис пу ња ва про пи -
са не за хтје ве, тро шко ве тог утвр ђи ва ња сно си про из во ђач,
овла шће ни за ступ ник, уво зник, од но сно ди стри бу тер гра -
ђе вин ског про из во да, од но сно дру го ли це, а ако се утвр ди
да гра ђе вин ски про из вод ис пу ња ва про пи са не за хтје ве,
тро шко ве тог утвр ђи ва ња сно си ли це на осно ву чи је при ја -
ве је спро ве де но утвр ђи ва ње.
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(5) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 49.

(1) Ако се при ли ком над зо ра над гра ђе вин ским про из -
во дом осно ва но по сум ња да гра ђе вин ски про из вод не ис -
пу ња ва про пи са не усло ве, а ако су за тај про из вод спро ве -
де не или се спро во де про пи са не рад ње оцје њи ва ња уса гла -
ше но сти, ли це ко је вр ши над зор за тра жи ће од овла шће ног
ли ца спро во ђе ње кон трол ног по ступ ка.

(2) Ако се у кон трол ном по ступ ку утвр ди да гра ђе вин -
ски про из вод не ис пу ња ва про пи са не за хтје ве, про из во ђа -
чу, овла шће ном за ступ ни ку, уво зни ку, од но сно ди стри бу -
те ру гра ђе вин ског про из во да рје ше њем се на ре ђу је за бра -
на ста вља ња у про мет и ди стри бу ци ја гра ђе вин ског про из -
во да, а истим рје ше њем се за бра њу је свим по тен ци јал ним
из во ђа чи ма уград ња тог гра ђе вин ског про из во да.

(3) Рје ше њем из ста ва 2. овог чла на од ре ђу ју се тро -
шко ви спро во ђе ња кон трол ног по ступ ка, те об ве зник пла -
ћа ња тро шко ва.

Члан 50.

(1) Кон трол ни по сту пак је по сту пак утвр ђи ва ња да ли
гра ђе вин ски про из вод има про пи са не тех нич ке ка рак те ри -
сти ке, те да ли ис пу ња ва и дру ге про пи са не за хтје ве.

(2) Кон трол ни по сту пак спро во ди се ис пи ти ва њем узо -
ра ка гра ђе вин ског про из во да или спро во ђе њем дру гих по -
треб них рад њи пре ма про гра му ко ји утвр ђу је ли це ко је
спро во ди тај по сту пак.

(3) Ми ни стар по себ ним пра вил ни ком бли же про пи су је
кон трол ни по сту пак и на чин ње го вог спро во ђе ња.

Члан 51.

Гра ђе вин ски про из вод за ко ји је до не се но рје ше ње о
за бра ни ста вља ња у про мет, ди стри бу ци ји и уград њи, сма -
тра се гра ђе вин ским про из во дом чи ја упо тре бљи вост ни је
до ка за на, а у сва ком кон крет ном слу ча ју ње го ве уград ње
пред у зи ма ју се мје ре про пи са не по себ ним за ко ном.

Члан 52.

(1) Рје ше њем из чла на 48. став 2. овог за ко на на ре ђу је
се овла шће ном за ступ ни ку, уво зни ку, од но сно ди стри бу те -
ру гра ђе вин ског про из во да и свим по тен ци јал ним из во ђа -
чи ма и ин ве сти то ри ма вра ћа ње не у гра ђе ног гра ђе вин ског
про из во да ли цу ко је је из да ло из ја ву о уса гла ше но сти тог
про из во да.

(2) Ли це из ста ва 1. овог чла на ко је је из да ло из ја ву о
уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да за ко ји је на ре ђе но
вра ћа ње, мо ра без од га ђа ња тај про из вод пре у зе ти.

(3) Гра ђе вин ски про из вод за ко ји је на ре ђе но вра ћа ње
мо же се по но во ста ви ти у про мет, ди стри бу и ра ти, угра ђи -
ва ти и вра ти ти из во ђа чи ма и ин ве сти то ри ма, ако се от кло -
не не до ста ци и на кон што се то до ка же на од го ва ра ју ћи на -
чин.

(4) Уко ли ко се не до ста ци не мо гу от кло ни ти, ли це из
ста ва 1. овог чла на ду жно је да по сту па са гра ђе вин ским
про из во дом као са от па дом у скла ду са про пи си ма о упра -
вља њу от па дом.

VI II - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 53.

(1) Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 15.000 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај овла шће но прав но ли це као овла шће -
но ти је ло за из да ва ње тех нич ког одо бре ња Ре пу бли ке Срп -
ске или као овла шће но ти је ло, ако:

а) у про пи са ном ро ку не оба ви је сти Ми ни стар ство о
на ста лој про мје ни ис пу ње но сти усло ва за до би ја ње или
од у зи ма ње овла шће ња за: до но ше ње тех нич ког одо бре ња
(члан 17. став 2), спро во ђе ње по ступ ка оцје њи ва ња уса гла -
ше но сти и из да ва ње цер ти фи ка та о фа брич кој кон тро ли
про из вод ње (члан 24. став 4) и из да ва ње цер ти фи ка та о
уса гла ше но сти (члан 31. став 4),

б) не ис пу ња ва не ки од про пи са них усло ва на осно ву
ко јих је до би ло овла шће ње, а: до не се тех нич ко одо бре ње
(члан 17. став 1), из да до ку мент о оба вље ној рад њи оцје -
њи ва ња уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да или цер -
ти фи кат о фа брич кој кон тро ли про из вод ње (члан 23) или
из да цер ти фи кат о уса гла ше но сти (члан 30) и

в) без овла шће ња из да до ку мент под на зи вом: тех нич -
ко одо бре ње (члан 13. став 2), до ку мент о оба вље ној рад -
њи оцје њи ва ња уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да и
цер ти фи кат о фа брич кој кон тро ли про из вод ње (члан 24.
став 1) и цер ти фи кат о уса гла ше но сти (члан 27. став 1).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. тач ка в) овог чла на ка зни ће
се пред у зет ник нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. тач ка в) овог чла на ка зни ће
се фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 54.

(1) Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај овла шће но прав но ли це као овла шће но
ти је ло за из да ва ње тех нич ког одо бре ња Ре пу бли ке Срп ске
или као овла шће но ти је ло, ако то ком гра ђе ња на ста не ште -
та због ње го вог про пу ста у по ступ ку:

а) до но ше ња тех нич ког одо бре ња (члан 17. став 1),

б) оцје њи ва ња уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да
(члан 23),

в) из да ва ња цер ти фи ка та о фа брич кој кон тро ли про из -
вод ње (члан 23) и

г) из да ва ња цер ти фи ка та о уса гла ше но сти (члан 29).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

Члан 55.

(1) Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 15.000 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај прав но ли це ако из да до ку мент ко ји је
у ве зи са ста вља њем у про мет, ди стри бу ци јом или упо тре -
бом гра ђе вин ског про из во да ко ји на зи вом, из гле дом, са др -
жа јем или на дру ги на чин мо же да до ве де у за блу ду у по -
гле ду до ку мен та ко јим се утвр ђу ју тех нич ке ка рак те ри сти -
ке гра ђе вин ског про из во да, по твр ђу је ње го ва уса гла ше -
ност или до ка зу је ње го ва упо тре бљи вост (члан 9. став 2).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 56.

(1) Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај овла шће но прав но ли це као овла шће но
ти је ло за из да ва ње тех нич ког одо бре ња Ре пу бли ке Срп ске
или као овла шће но ти је ло или прав но ли це у свој ству про -
из во ђа ча, овла шће ног за ступ ни ка, уво зни ка, од но сно ди -
стри бу те ра, ако у од ре ђе ном ро ку ли ци ма овла шће ним за
вр ше ње над зо ра над при мје ном овог за ко на не омо гу ћи
пре глед про сто ра, од но сно увид у рад њу или до ку мент ко -
ји је у ве зи са оцје њи ва њем уса гла ше но сти, од но сно до ка -
зи ва њем уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да (члан 43).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.000 КМ.
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Члан 57.

(1) Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај прав но ли це у свој ству про из во ђа ча,
овла шће ног за ступ ни ка, уво зни ка, од но сно ди стри бу те ра,
ако то ком гра ђе ња на ста не ште та због про мје не тех нич ких
свој ста ва гра ђе вин ског про из во да, на ста лих то ком ње го ве
ди стри бу ци је због не пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих мје ра
овог ли ца (члан 10).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.000 КМ.

Члан 58.

(1) Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 15.000 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај прав но ли це у свој ству про из во ђа ча,
овла шће ног за ступ ни ка, од но сно уво зни ка или дру го прав -
но ли це, ако:

а) ста ви на тр жи ште гра ђе вин ски про из вод за ко ји ни је
до ка за на упо тре бљи вост (члан 9),

б) из да из ја ву о уса гла ше но сти за гра ђе вин ски про из -
вод за ко ји ни су спро ве де не или се не спро во де про пи са не
рад ње оцје њи ва ња уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да
(члан 29. став 1),

в) ста ви на тр жи ште гра ђе вин ски про из вод ко ји ни је
озна чен озна ком уса гла ше но сти или ко ји не ма тех нич ко
упут ство (члан 33),

г) из ра ди тех нич ко упут ство про тив но овом за ко ну или
про пи су до не се ном на осно ву овог за ко на (члан 34),

д) озна чи озна ком уса гла ше но сти гра ђе вин ски про из -
вод за ко ји ни је из дат до ку мент о уса гла ше но сти (члан 36.
став 1) и

ђ) озна чи озна ком уса гла ше но сти гра ђе вин ски про из -
вод на на чин ко ји је про ти ван овом за ко ну или про пи су до -
не се ном на осно ву ње га (чл. 37. и 38).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 59.

(1) Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 15.000 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај прав но ли це у свој ству ди стри бу те ра,
ако:

а) ди стри бу и ра гра ђе вин ски про из вод за ко ји ни је из -
дат до ку мент о уса гла ше но сти, ко ји ни је озна чен озна ком
уса гла ше но сти или ко ји не ма тех нич ко упут ство (члан 9) и

б) не оси гу ра да у ди стри бу ци ји за гра ђе вин ски про из -
вод бу ду обез би је ђе на од го ва ра ју ћа тех нич ка упут ства
(члан 33).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 60.

(1) Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај прав но ли це у свој ству из во ђа ча ра до ва
ко је је пре у зе ло гра ђе вин ски про из вод ра ди гра ђе ња, од но -

сно дру го прав но ли це ко је је то учи ни ло, ако то ком гра ђе -
ња на ста не ште та због про мје не тех нич ких ка рак те ри сти ка
гра ђе вин ског про из во да на ста лих од ње го вог пре у зи ма ња
до уград ње, од но сно пре да је из во ђа чу или вла сни ку гра ђе -
вин ског про из во да због не пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих мје -
ра овог ли ца (члан 10. став 2).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 1.500 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.000 КМ.

IX - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 61.

(1) Тех нич ка одо бре ња, до ку мен та о спро ве де ним рад -
ња ма у по ступ ку оцје њи ва ња уса гла ше но сти и до ку мен та
о уса гла ше но сти до не се ни, од но сно из да ти на осно ву дру -
гих та да ва же ћих про пи са, ва же за пе ри од за ко ји су из да -
ти.

(2) Тех нич ка упут ства и озна ке уса гла ше но сти из да ти,
од но сно ста вље ни на гра ђе вин ске про из во де у скла ду са
дру гим ва же ћим про пи си ма ко ји ни су у су прот но сти са од -
ред ба ма овог за ко на, сма тра ју се тех нич ким упут стви ма и
озна ка ма у сми слу овог за ко на.

Члан 62.

Прав на ли ца овла шће на за до но ше ње тех нич ког одо -
бре ња и овла шће на ти је ла за спро во ђе ње по ступ ка оцје њи -
ва ња уса гла ше но сти и из да ва ње цер ти фи ка та о уса гла ше -
но сти на осно ву про пи са ко ји су ва жи ли до сту па ња на
сна гу овог за ко на, на ста вља ју да оба вља ју по сло ве до ис -
те ка ро ка ва же ња до би је них овла шће ња.

Члан 63.

Гра ђе вин ски про из вод чи је су ка рак те ри сти ке уса гла -
ше не са стан дар дом ко јим је при хва ћен уса гла ше ни европ -
ски стан дард и на ко ји упу ћу је тех нич ки про пис озна ча ва
се озна ком из чла на 36. овог за ко на.

Члан 64.

До до но ше ња тех нич ких про пи са из чла на 3. овог за ко -
на при мје њу ју се тех нич ки про пи си ко ји су би ли на сна зи
до да на до но ше ња овог за ко на.

Члан 65.

Ми ни стар ће до ни је ти про пи се из чл. 19, 25, 32. и 38. и
чла на 50. став 3. овог за ко на у ро ку од го ди ну да на од да на
сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 66.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-2007/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ

ЗЕМЉИШТУ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
пољопривредном земљишту, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Че тр на е стој сјед ни ци, одр -
жа ној 15. де цем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 27. де -
цем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
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